
अल्लामा इक्बाल 

अमीना अझफर 



अल्लामा इक्बाल 

मराठी अनुवाद: सशुील मेन्सन 



9 नोव्हेंबर 1877 

कुकुचकू.... 

नूर मोहम्मद, कुठे 
आहात दादा? अभिनंदन. 

तुम्हाला एक गोंडस 
मलुगा झालाय.  



आपण तुझं नाव 
इक्बाल ठेव ू–  

मोहम्म्द इक्बाल.  

वयाच्या चौथ्या वर्षी इक्बाल मदरशात जाऊ लागला, 
कुराण वाचन भशकण्यासाठी. त्याच्या वडडलाचं ेववद्वान 
भमत्र, मीर हसन एकदा मदरशात आले.   

तो गोड मलुगा 
कोण आहे?  

तो शखे नरू मोहम्मद 
यांचा मलुगा आहे. 
खूप हुशार आहे.  



मीर हसन आपल्या भमत्राच्या घरी 
गेल.े.... 

नरू मोहम्मद, फक्त कुराण वाचन 
भशकणं परेुसं नाही. मी इक्बालला अरबी 
िार्षा आणण इतर ववर्षय भशकव ूशकतो, 
तुझी परवानगी असेल तर! आनंदान.े तुमच्यापेक्षा 

चांगला भशक्षक इक्बालला 
भमळूच शकणार नाही.   

हे एक शेर बटाटे 
आहेत. मोज ते.  

   दहा आहेत. 
 काकीने यातले ननम्मे  

भशजवले, तर ककती राहीले?  

पाच.  

शाब्बास!  

मीर हसन इक्बालला भशकवणार, हे नक्की झाले. 
ककत्येकदा त्यांची भशकवणी वगााच्या बाहेर होत 

असे.  



नरू मोहम्मद धाभमाक वतृ्तीच ेहोत ेआणण टोप्या भशवनू 
आपला उदरननवााह करत. एकदा त्यांचा मोठा मलुगा, 
अता मोहम्मद त्याचं्याकड ेआला आणण म्हणाला....  

अब्बा, मी सैन्यात दाखल झालोय. 
आता तुम्हाला काम करण्याची 
गरज नाही आणण इक्बालला 

उत्तमात उत्तम भशक्षण भमळण्याची 
जबाबदारी माझी.  

मीर हसन यांना स्कॉच भमशन कॉलेजमध्ये अरबी िार्षचेा प्रोफेसर 
म्हणून नोकरी भमळाली. त्यांनी इक्बालला त्याच कॉलेजमध्ये प्रवेश 
भमळवनू ददला. अशा प्रकारे, घरच्या धाभमाक वातावरणासोबतच 
इक्बालला आधनुनक भशक्षणही भमळू लागले. इंटरभमजीएट परीक्षा उत्तीणा 
झाल्यावर, त्याने लाहोरच्या गव्हनामेंट कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला.  



कॉलेज हॉस्टेलमधील इक्बालची खोली भमत्राचं्या िेटीच ेदठकाण बनले. 

इक्बाल, बी.ए. साठी 
कोणत ेववर्षय ननवडलेस 

त?ू  

अरबी, इंग्रजी 
आणण 

तत्वज्ञान. 
अरबी, इंग्ललश 

और 
कफलोसोफी. 

माझा हा शरे ऐका.  

मास्टसासाठी इक्बालन ेतत्वज्ञान हा ववर्षय ननवडला. त्याच े
प्रोफेसर थॉमस आरनॉल्ड याचं्याशी त्याची घननष्ठ मतै्री 

झाली.  



शाळेत असतानाच इक्बाल कववता करू 
लागला होता. कॉलेजमध्ये एकदा....  

इक्बाल, त ूमशुायऱ्यामध्ये 
येऊन तुझ्या कववता 
वाचल्या पादहजेत.   

पण मशुायऱ्यांमध्ये मी 
कववता ऐकवत नाही.  

चल इक्बाल. 
नाहीतर, आम्ही 
तुला उचलनू नेऊ.  

अल्ला, मला या 
जुलमी लोकापंासनू 

वाचव. 
त ूआपली ंप्रनतिा 
लपवनू कशाला 

ठेवतोस?  

नोव्हेंबर 1895: हकीम अभमनुद्दीन याचं्या घरी 
मशुायरा होता. अशाद गोगाानी त्याच्या 

अध्यक्षपदी होत.े  

(कुजबजू) हा पोरगेला 
कवी कोण?  

मोती समजून  
तू गोळा केले 
पश्चातापाच ेअशू्र 
माझ्या डोळ्यातले  



वाहवा! अल्ला करो, तुला  
कुणाची नजर ना लागो..  

  पनु्हा एकदा!  

सुंदर शरे!  

इक्बाल हे पदहलेच िारतीय कवी होती जयानंी राष्ट्रवादाला खतपाणी घातले.  
सवा मसु्लीम आणण दहदं ूधमीय शाळकरी मलेु त्यांच ेगीत सारे जहााँ से 
अच्छा....गातात. या गीतात त्यांनी चचश्ती आणण गुरू नानक हे दोन्ही 
महात्मे सत्य आणण एकाच ईश्वराच ेपजुारी आहेत, असे म्हटले. त्यांच्या 
नानक या कववतते त ेबदु्धाचा महान अध्याग्त्मक दजााही व्यक्त करतात.  

इक्बालच इक्बालला 
जाणत नाही 

अल्लाच्या कृपेने सत्य 
आहे का आणण काही!  

इक्बाल कुणाचा नतरस्कार करत नसे. त्यांनी सगळीकडून उत्तमोत्तम गोष्टी 
भशकायचा प्रयत्न केला, मग त ेदहदं ूतत्वज्ञान असो वा पाश्चात्य काव्य वा 
स्वककयांची शायरी. आपल्या अंतमानातील परस्परववरोधी घटकाचंा थांग त्यांना 
लागला होता. आपल्या देशातील लोकांची, ववशरे्षत: मगु्स्लमांची पररग्स्थती 
कशी सधुारता येईल, त्यांच्याकड ेकाय कौशल्ये आहेत असे ववचार त्याचं्या 
मनात येऊ लागले. त्यांना आपल्या क्षमतचेाही अंदाज आला. आपल्या 
काव्यात आणण िार्षणात मोठी ताकद असल्याच ेत्यांना जाणवले. 



अंजुमन दहमायत-ए-इस्लाम ही एक कल्याणकारी 
संस्था होती. 1900 साली िरलेल्या त्यांच्या सिेत 
इक्बालने आपली नाला-ए-यतीम ही कववता म्हटली. 
या कववतेने प्रिाववत होऊन शकेडो श्रोत्यांनी त्याच्या 
प्रती ववकत घेतल्या. मग अंजुमनच्या दर वावर्षाक 
सिेमध्ये इक्बाल आपल्या कववता म्हण ूलागले. 
लोक त्यांची प्रत्येक कववता ववकत घेऊ लागले. 
यातून गोळा झालेले धन संस्थेच्या कल्याणकारी 
कायाासाठी खचा करण्यात आले. 

इक्बाल लाहोरच्या 
गव्हनामेंट कॉलेजमध्ये 

भशकवत असत. प्रोफेसर 
आरनॉल्ड यांच्या 

सल्ल्यावरून इस्लामी 
तत्वज्ञानामध्ये पीएच.डी. 
करण्यास त्यांनी लंडनला 

जायच ेठरवले. पण 
त्याआधी ददल्लीला 

जाऊन त्यांनी 
ननजामुद्दीन औभलया 
यांच्या दलयााला िेट 
ददली. नंतर त्यांनी 

गालीबच्या स्मारकाला 
िेट ददली. नतथे एक 
कव्वाल गाभलब यांची 

शायरी गात होता.  

वप्रयेच्या गल्लीमध्ये 
उडतेय माझी राख 

अखेरीस, नुरली आता  
जीवनाची आस 

 
आता ननरंतर तो 
कैफ ना राहीला 

जागलो सकाळी तेव्हा  
स्वप्न ना सोबतीला. 



7 सप्टेंबर 1905 रोजी इक्बाल 
इंललंडला जाणाऱ्या जहाजात बसले.  

 इक्बाल भलदहतो, “आम्ही सएुझला 
पोहोचलो, तेव्हा बरेच मसु्लीम 
व्यापारी त्यांचा माल घेऊन    

 जहाजावर आले. मला त्याचं्याकडून 
जाजम ववकत घ्यायच ेहोते....” 

आम्ही हे नमाज पढण्यासाठी 
वापरतो. तुम्ही काय करणार 

याचं?  

मीसुद्धा मुस्लीम 
आहे.  

तुम्ही मसु्लीम कसे? 
तुम्ही तर इंग्रजांसारखी 
हॅट घातलीय डोक्यावर.  हॅट घातली म्हणून कुणी  

इस्लाममधनू अलग पडतो का? मी  
तुम्हाला कुराणातला एक सुरा म्हणून दाखवतो....  



इक्बालने सरुा म्हणताच, 
व्यापाऱ्याने त्यांच्या हातांच े

चुंबन घेतले.  

माशाअल्ला! 
अल्ला तुमच ेरक्षण 

करो!  

24 डडसेंबर 1905 रोजी इक्बाल लंडनला 
पोहोचले. पढुल्याच ददवशी त ेकें ब्रिजला 
गेले. नतथ ेररसचा स्कॉलर म्हणून एका 

कॉलेजमध्ये त्यांनी प्रवेश घेतला.  



इक्बालने आपल्या ववर्षयावर संशोधन करण्यासाठी म्युननक 
ववद्यापीठात नाव नोंदवले. वककलीच्या परीके्षची तयारी 
करताना त्यांना ककत्येकदा रात्रीच्या िोजनासाठी लंडनला 
जाव ेलागे. नतथे त्याचंी िेट अनतया फैझी या सभुशक्षक्षत, 
बवुद्धमान िारतीय स्त्रीशी झाली. इक्बाल आपले लेख त्यांना 
वाचनू दाखवत आणण काहीवेळा हफीझच्या कववता म्हणून 
दाखवत.  

तुम्ही जमान िार्षा 
बऱ्यापकैी जाणता.  

होय, थोडफंार. हायडलेबगाला 
गेल्यावर आणखी चागंलं  
भशकेन. हफीझच्या कववता  

ऐकव ूतमु्हाला?   

एकदा सरोग्जनी नायडू त्यांना िेटायला आल्या.  

इक्बाल, मी फक्त 
तुम्हाला िेटायला 

आले आहे.  

ववश्वासच बसत नाही! खूप 
आनंद झाला तुम्हाला िेटून.   



हायडलेबगा हे जमानीतील एक शातं, सुंदर शहर. इक्बाल नतथे चार 
मदहने रादहले आणण जमान िार्षा भशकले. आपल ेभशक्षक आणण 

भमत्रांसोबत त ेनतथ ेकफरले, त्यांनी नावेतून नदीची सरै केली, गाणी 
गायली आणण भमत्रांसोबत गप्पा मारल्या. एम्मा वेगेनास्त या त्यांच्या 
जमान िार्षचे्या भशक्षक्षका होत्या. त्यांनी इक्बालला जमान सादहत्य, 
ववशरे्षत: गटे, तसेच जमान तत्वज्ञान यांचा पररचय करून ददला.  



त्या काळी, जमान सादहत्यावर पौवाात्य काव्याचा बऱ्यापकैी प्रिाव होता. 
इक्बालवर जमान कववचंी, ववशरे्षत: गटेची, चांगलीच छाप पडली.  

नेकार नदीच्या काठी बसनू इक्बालने त्यांची एक सायंकाळ  ही पदहली 
कववता भलदहली. ती त्यांच्या बागं-ए-दारा या काव्यसंग्रहाचा िाग आहे.  

ककती सुंदर आहे ही शांतता!  

गटे! त ेग्जवतं असते तर मी 
त्यांना िेटू शकलो असतो. 

त्यांच्या कल्पनांची झपे अफाट 
होती, या अगणणत 
चांदण्यांसारखी!  

शांत आहे चांदणं  
अन ्फांद्यांचं वागणं 



अनतया फैझी इक्बालला िेटायला हायडलेबगाला आल्या. नतथे त्या इक्बालच्या 
भमत्रपररवारामध्ये लोकवप्रय झाल्या. त्या नतथनू ननघाल्या तेव्हा सवाांनी 

त्यांच्यासाठी एक सहल आयोग्जत करून ननरोपाच ेगीतही म्हटले.  

तू िारतीय िूमीचा 
तेजस्वी दहरा 

या िूमीत लखलखणारा 
अस्वस्थ मनाला शातं 

करणारा 
शांती, सलोखा राखणारा 

अलववदा!  

नोव्हेंबर 1907 मध्ये इक्बालला म्यनुनक ववद्यापीठातून पीएच.्डी. भमळाली. 
मग त ेलंडनला परतले आणण इस्लाम व इस्लामी सस्कृतींवर व्याख्याने 
देऊ लागले. नतथे ककत्येक मसु्लीम ववद्याथ्याांना त ेिेटले.  
लंडनला इक्बालने कायद्याची परीक्षाही ददली. त्यांनी त्यांची पदहली पभशायन 
िार्षतेील गझल लंडनमध्येच भलहीली. इक्बालच्या बऱ्याच कववता पभशायन 
िार्षते आहेत.  



इक्बाल लंडनमध्ये होत ेत्याच काळात डडसेंबर 1906 मध्ये ढाका येथे ऑल 
इंडडया मुस्लीम लीगची स्थापना झाली. आगा खान ततृीय हे त्याच ेअध्यक्ष 
बनले. इक्बाल ऑल इंडडया मसु्लीम लीगच्या ब्रिटीश सभमतीच ेसदस्य बनले. 
या काळात इक्बालने इस्लाम धमााच्या इनतहासाचा सखोल अभ्यास केला.   

कोणती कहाणी दडलीय  
तुझ्या अवशरे्षांमध्ये 
काय गूढ आहे मौन 
मनाच्या कोशांमध्ये  
ननस्तेज चचत्र रंगवून 

पुनग्जावीत कर 
पूवाजांची कथा माझ्या 

नसानसांत िर 

बॅररस्टर बनल्यावर इक्बाल घरी परतले. त्यांच ेजहाज भसभसली बेटाजवळ 
आले. या बेटावर मगु्स्लमांनी 200 वर्ष ेराजय केले होत.े त्याच ेस्मरण 

झाल्यावर इक्बालला रडू आले.  



सर, आपल्याला 
पाश्चात्य 

तत्वज्ञानाचा काय 
उपयोग?  

आहे तर! शवेटी, ग्रीक 
तत्वज्ञानाचा इस्लामी 
ज्ञानावर मोठा प्रिाव 

पडलाय.   

सर, आपल्याला सवा 
प्रकारच ंज्ञान असलं 
पादहजे, मग ते कुठून 
का आलेलं असेना. 

तुम्हाला काय वाटतं?  

मला कोटाात जायचंय. 
यावर आपण उद्या चचाा 

करू. मजा येईल. 

1908 साली िारतात परतल्यावर, इक्बालला लाहोरच्या गव्हनामेंट 
कॉजमध्ये तत्वज्ञान आणण इंग्रजी सादहत्याचा प्रोफेसर म्हणून ननयकु्त केले 
गेले. त्याचवेळी, त्यानंी पंजाब उच्च न्यायालयात वककलीही सरुू केली. 
इक्बाल हे एक चांगले भशक्षक होते. त्यांच ेआपल्या ववद्याथ्यााशी फार 

ग्जव्हाळ्याच ेआणण भमत्रत्वाच ेनाते होते.  



इ 

इक्बाल आपले काव्य आणण ववद्वत्ता यांसाठी प्रभसद्ध 
होत.े िारतिरच्या ववद्यापीठातंून त्यांना व्याख्यान 
देण्यास ननमंब्रत्रत केले जात असे. अलीगढ, पंजाब, 

अलाहाबाद येथील ववद्यापीठे तसेच हैद्राबादच े
उस्माननया ववद्यापीठ यांनी त्यांना सन्माननीय 
डड.लीट्. पदवी प्रदान केली. इक्बालला अनेक 

मसु्लीम, णिश्चन आणण दहदं ूभमत्र होत.े त्यातंील एक 
होत,े भमझाा जलालुद्दीन. त्यांचा नोकराकडून हालीच्या 

कववता ऐकायला इक्बालला फार आवडत असे. 
मुसद्दस प्रकारच्या या कववतांमध्ये मगु्स्लमांच्या 

इनतहासाच ेवणान असे.  

सवा जुलमांचा करून अंत 
सवा जमातींचा घडवून भमलाप 

अवतरला वारस दहराचा  
या लोकांना िेटण्यास खास 



कधी-कधी भमझाा जलालदु्दीनच्या घरी संगीत मफैील िरत असे. इक्बालला 
संगीत आवडत असल्यामळेु त ेनतथे जात असत. पण 1913 नंतर त े

क्वचचतच अशा मकैफलींना हजर रादहले.  

इक्बालच ेलहान वयातच करीम बी सोबत ललन झाले. त्यांना दोन मलेु 
झाली: आफताब इक्बाल आणण मेराज बगेम. पण करीम बी आणण इक्बाल 
हे एकमेकांना अनरुूप नव्हते. त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यांची दसुरी पत्नी, 
मुख्तार बेगम दहच ेतरूण वयातच ननधन झाले. इक्बालने 1913 साली 
सरदार बगेमशी ललन केले. त्यांना दोन मलेु झाली: जावदे इक्बाल आणण 
मुननरा बेगम.  



याच काळात यरुोपीयन देशांनी तकुा स्थान, इराण, भलब्रबया आणण 
मोरोक्कोसारख्या देशावंर कब्जा केला. िारतीय मसु्लीम मागासलेले आणण 

कमी भशकलेले होते. नशीबाचा कल मगु्स्लमांच्या बाजूने नाही, असे इक्बालला 
वाटू लागले. अशा पररग्स्थतीत, त्यांनी भशकवा ही कववता भलहीली. या 

कववतते ते देवापाशी गाऱ्हाणे मांडतात. अंजुमन दहमायत-ए-इस्लामच्या सिेत 
इक्बालने ही कववता म्हटली.  

कोककळेचा ववलाप ऐकूनही 
मी शातं राहायचं?  

सुनावणी न होणाऱ्या  
फुलागत व्हायचं?  

मुस्लीम बंधू का जगतायत 
 णखतपत दाररद्र्यात? 
जर तुझा अलौककक  
मदहमा आहे अगाध! 

काही धाभमाक लोकांनी या कववतेला नाके मरुडली. त्यांच्या मते, अल्लाकड े
कधी तक्रार करायची नसते आणण इक्बालन ेआपल्या कववतेद्वारे नेमके तेच 
केले. नतंर त्यांनी भशकवा कववतेच ेउत्तरही भलहील.े या कववततेील प्रत्येक 
शरेचा भललाव झाला. यातून गोळा झालेला पसैा बाल्कन यदु्धातील तुकी 

ननवााभसताचं्या मदतीसाठी पाठवण्यात आला.   



1922 साली एक ऐनतहाभसक घटना घडली. लाहोरमधील 
एका मोकळ्या जागेवर दहदंूंना मंददर बनवायच ेहोत े
आणण मगु्स्लमांना मशीद. इंग्रज न्यायाधीशाने दसुऱ्या 
ददवशी ती जागा पाहायच ेठरवले. ब्रिदटशाचं्या राजयात, 
धाभमाक स्थळ तोडण्यास मनाई होती. हा ववचार करून 
शकेडो मगु्स्लमांनी रात्रिरातच त्या जागेवर एक मशीद 
उिारली. इक्बालने या प्रसंगावर एक प्रभसद्ध कववता 

भलहीली.    

मशीद तर बांधली एका रात्रीत  
तुमची श्रद्धा होती कठोर  

पण इथं मनातच िरलंय पाप 
त्यात नाही िडक्तचा जोर.   

1923 साली ब्रिटीश सरकारने इक्बालला सर पदवीन ेसन्माननत केले. 
हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी इक्बालने त्याचं ेभशक्षक सईद मीर हसन 
यांना शमसुल उल्मा हा ककताब देण्यात यावा, अशी अट घातली.   

सादहत्यात आपण केलेले योगदान लक्षात 
घेऊन राजा पंचम जॉजा आपल्याला नाईट 
हा ककताब देऊ इग्च्छतात. आपण त्याचा 

स्वीकार कराल का?  



जेव्हा इक्बालने सारे जहााँसे अच्छा 
हे गीत भलहीले तेव्हा त्यांना ठाम 
ववश्वास होता की िारत हा असा देश 
आहे ग्जथे दहदं ूआणण मुस्लीम एकत्र 
शांततेने राहू शकतात. पण ब्रिदटश 
राजयात, या दोन धमीयांमध्ये कलह 
वाढू लागले. कुणा मुग्स्लमाने गाय 
मारली वा मभशदीजवळ कुणा दहदंनेू 
मोठ्या आवाजात गाणे वाजवले वा 
दोघांनी एकमेकांची धाभमाक पववत्र 
पुस्तके जाळली की दंगली होत. 
अशा पररग्स्थतीत इक्बालची िूभमका 
काय असे?  
िारतीयांमध्ये सौहादा वाढवण्यासाठी 
प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकाला माझा 
पाठींबा आहे, असे ते म्हणत. 

काळ सरू लागला तसे दहदं-ूमसु्लीम िारतात एकत्र शातंतेने नादं ूशकणार 
नाहीत, असे इक्बालला वाटू लागले. भशक्षण, व्यापार आणण इतर गोष्टींमध्ये 
मसु्लीम लोक दहदंपेूक्षा खपू मागे पडले होत.े इक्बालने मगु्स्लमांची उमेद 
आणण धयैा वाढवण्यात हातिार लावला. त्याचं्या कववतेने मगु्स्लमांना 
आपल्या चकुांची जाणीव करून ददली तसेच त्या सधुारण्याची पे्ररणाही ददली. 
ननराश मनांना इक्बालने कशी उिारी ददली याचा अंदाज त्याचं्या पढुील 
शरेांवरून येतो.   

स्वत:ला इतक्या उंचीवर न े
की खुदा तुला स्वत:हून ववचारेल, 
बोल तुझ्या नभशबात काय भलहू. 

तू गरूड आहेस 
उडणं हाच तुझा धमा 
अमयााद आिाळात 
ववहरणं हेच कमा. 

सत्य, न्याय, संयम हे धड े 
चगरव पुन्हा एकवार 

मग ननग्श्चतच तो करेल तुला  
या जगाचा सरदार 

.  



इक्बालच्या कववतांचा पदहला संग्रह पयाम-ए-मशरीक 1923 साली प्रकाभशत झाला. 
1924 साली, त्यांचा सवााचधक प्रभसद्ध उदूा कववता संग्रह बगं-ए-दारा आला. ते संपणूा 
िारतिर प्रभसद्ध झाले. अगदी गरीब-श्रीमंत सवा लोकांना त्यांच्या कववता आवडू 
लागल्या. पण इक्बालला यातून पसेै कमावण्याची लालसा नव्हती. मतृ्यचू्या दोन वर्ष े
आधी त्यांनी त्यांच ेएकुलत ेजावेद मंझील हे घर बांधले. आता त्याच ेनाव इक्बाल 
म्युझीयम आहे.  

जगातील इतर मुग्स्लमांच्या 
ववपरीत, िारतातील मुस्लीम 
तुका स्थानच्या खभलफाला पादठंबा 
देण्यासाठी एक चळवळ चालवत 
होते. िारत हा इस्लामसाठी 
दार-उल-हबा ककंवा शत्र ुप्रदेश 
घोर्षीत करण्यात आला होता. 
मुग्स्लमांना िारत सोडून 
अफगाणणस्तानमध्ये जाऊन 
वसण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत 
होते. हजारो मुस्लीम लोक नतथे 
गेले, पण आपले सवा काही 
गमावून ते परतले. इक्बाल या 
चळवळीतून बाहेर पडले, कारण 
ती त्यांना मुग्स्लमांच्या दहताची 
वाटली नाही. तुका स्थानच्या 
केमाल अतातुका  यांनी 
खभलफापद रद्द केल्यावर ही 
चळवळ थंडावली.  

ऑटोमनच ेखभलफा 
अब्दलु मजीद 

 

मुस्तफा केमाल 
पाशा, अतातुका   



िारतात स्वातंत्र्याची 
चळवळ सुरू होती. पण 
मुस्लीम आचथाक तसेच 
शैक्षणणकदृष्ट्या दबुाल होते. 
मुस्लीम शासकांनी 
गमावलेल्या सते्तचे त्यांना 
द:ुख होते. इक्बालने 
त्यांचा स्वािीमान आणण 
आत्मववश्वास परत 
भमळवून देण्याचा प्रयत्न 
केला. त्यांच्या मते, 
मुग्स्लमांनी राजकारणात 
िाग घेऊन आपल्या 
हक्कांचे संरक्षण करायला 
हवे. 1926 साली, इक्बाल 
पंजाब लेग्जस्लेटीव्ह 
काऊंसीलची ननवडणूक 
लढले आणण सदस्य 
म्हणून ननवडून आले.  

इक्बालला पंजाब प्रातंाच्या मसु्लीम लीगच ेसचचव बनवण्यात आले. 1927 
साली ब्रिटीश सरकारने सायमन कभमशनची स्थापना केली. ती िारतीय 
राजयघटनेत सधुारणा करण्याबाबत ववचारववननमय करणार होती. 
कभमशनमध्ये एकही िारतीय प्रनतननधी नव्हता. त्यामळेु कााँगे्रसने त्यावर 
बदहष्कार टाकला. मसु्लीम लीगमध्ये दोन मतप्रवाह होत.े कें द्रीय मुस्लीम 
लीगच ेअध्यक्ष जीना आणण मौलाना मोहम्मद अली यांनीही कभमशनवर 
बदहष्कार टाकला. पण पंजाब मुस्लीम लीगच ेअध्यक्ष मोहम्मद शफी 
आणण सचचव इक्बाल यांनी कभमशनला सहकाया करायच ेठरवले.  

आम्ही कभमशनवर बदहष्कार 
टाकणार नाही. आम्ही 

सरकारला सहकाया करणार.  

आपण कभमशनवर 
बदहष्कार टाकू.  



सायमन कभमशन अयशस्वी ठरले. 
वफैल्यग्रस्त ब्रिटीश मंत्री म्हणाले.... 

जर िारतीयाकंड ेराजकीय क्षमता 
आणण योलयता असेल तर त्यांनी 
एकमताने राजयघटना बनवनू 

दाखवावी.   

सवा राजकीय पक्षांची एक बठैक 
बोलावण्यात आली आणण नहेरू ररपोटा 
बनवण्यात आला. तो मगु्स्लमांच्या 
दहताचा नाही, असे म्हणून ग्जनांनी 
त्यात दरुुस्त्या सचुवल्या. या दरुुस्त्या 
स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. मग 
मगु्स्लमांना एकजूट होण्याची गरज 
वाटू लागली. मतिेद भमटवण्यासाठी 
ग्जना मोहम्मद शफी यांना िेटले. या 
काळात समववचारी इक्बाल आणण 
ग्जना यांच्यात जवळीक वाढली. पढेु 
आयषु्यिर इक्बालने ग्जनांना साथ 
ददली. इक्बालने ग्जनानंा भलदहलेल्या 
पत्रांमधनू ही बाब अधोरेणखत होते.  

ग्जना, इक्बाल आणण मोहम्मद अली यांना मगु्स्लमांच्या 
िववष्याची चचतंा होती. त्यामळेु आपापसातंील मतिेद ववसरून त े
एकत्र रादहले. इक्बाल बौवद्धक पातळीवर कायाशील असले तरी 
राजकीय चळवळींमध्ये िाग घेत नसत. एकदा मोहम्मद अली 

इक्बाल यांना िेटायला आल.े...  

इक्बाल, तुमचं काव्य आमच्यामध्ये चतैन्य पेटवतं 
आणण आम्हाला तरंुुगात पाठवतं. तुम्ही मात्र शातंपणे 

हुक्का ओढत बसता!  

कव्वालांचं काम गाणं आहे. 
ऐकणाऱ्या श्रोत्यांनी आनंदान े

डोलायचं, नाचायचं. पण कव्वालच 
डोल,ू नाच ूलागले तर गाणं कोण 

गाणार?  

इक्बाल एक महान मसु्लीम 
तत्वज्ञ आणण कवी म्हणून 

ओळखल ेजाऊ लागल.े 1929 
साली, अलीगढ, मद्रास आणण 
उस्माननया ववद्यापीठानंी त्यांना 
व्याख्यान देण्यास बोलावले. ही 
व्याख्यान ेत्यांनी इग्रजी िार्षते 

ददली. त्यांचा संग्रह इस्लाममध्ये 
धाभमाक ववचारांच ेपुनरुत्थान या 

पसु्तकात संकभलत करण्यात आला 
आहे.  



1930 साली ब्रिटीश सरकारने सवा राजकीय पक्षांना राजयघटनेचा आराखडा 
बनवण्यासाठी ननमंब्रत्रत केले. 1930  त े1932 या दरम्यान तीन गोलमेज 
पररर्षदा आयोग्जत करण्यात आल्या. इक्बालने दसुऱ्या व नतसऱ्या पररर्षदेत िाग 
घेतला. डडसेंबर 1930 मध्ये अलाहाबादमध्ये आयोग्जत केलेल्या मसु्लीम लीग 
सिेत एक महत्त्वाची घटना घडली. नतथे इक्बाल आपल्या िार्षणात म्हणाले....  

माझी इच्छा आहे की पंजाब, वायव्य सीमा िाग, भसधं 
आणण बलचुीस्तान याचंं एकच राजय करावं.  

िारतीय मगु्स्लमांच्या उजजवल 
िववष्यासाठी िारताच्या वायव्येला 
एक स्वतंत्र मसु्लीम राजय असलं 

पादहजे.   

एक मसु्लीम बहुसंख्य राजय! त्यावेळी काही नावसदु्धा नसलेलं हे 
राजय म्हणजे ननव्वळ कल्पनाववलास होता.  



1931 साली, दसुऱ्या गोलमेज पररर्षदेत जाण्याआधी इक्बालने 
दैननक इग्न्कलाबद्वारे एक संदेश ददला....  

मी दहदं ूबांधव आणण ववशरे्षत: 
वतृ्तपत्रांना सागं ूइग्च्छतो....  

कडवट बोल टाळा 
मतै्रीचं नातं पाळा 
खुदाच आहे तो 

आपल्याला एकत्र ठेवी 
जो. 

िारतीय मसु्लीम इक्बालचा आदर करत. कें ब्रिजमधील िारतीय ववद्याथी 
चौधरी रहमत अली, इक्बालच्या िार्षणाने प्रिाववत झाले. इक्बाल नतसऱ्या 
पररर्षदेसाठी लंडनला गेले, रहमत अली आणण त्यांच ेभमत्र त्यांना िेटले. 

त्यावेळी इक्बालची तब्येत बरी नव्हती.    

सर, आम्ही िारतातल्या मसु्लीम राजयाच्या 
नावाचा ववचार केलाय. पाककस्तान. कसं वाटतं?  

पाककस्तान!  

सर, पंजाबमधला प, 
अफगाणीतला अ, काश्मीरचा 

क, भसधंचा स, 
बलचुचस्तानमधला स्तान असं 
भमळून पाककस्तान. पववत्र िमूी. 

बंगालमध्येसदु्धा मसु्लीम बहुसंख्य 
आहेत. पण हे नाव छान आहे. 
पववत्र िमूी! हे नाव एका 
कागदावर भलहून द्या मला. मी 
त्यावर थोडा ववचार करेन.  



इक्बाल नतसऱ्या गोलमेज पररर्षदेसाठी लंडनला गेले. नतथे ग्जनादेखील आले होते. 
खरंतर, त्यांना त्या पररर्षदेच ेननमंत्रण नव्हते. इक्बाल आणण ग्जना यांच्या 

लंडनमध्ये अनेक िेटीगाठी झाल्या.   

आपल्यासारखंच मलाही वाटतं की दहदं ूआणण 
मसु्लीम एकत्र शातंतनेे नांदावेत. पण हे शक्य 
ददसत नाही. मी या ननष्कर्षाावर आलोय की 
मगु्स्लमांना स्वतंत्र राजय देणं हाच एकमेव 
पयााय आहे.  

हे तर तमु्ही अलाहाबादलाही म्हणाला होतात. पण वेगळं 
राजय शक्य होईल असं मला वाटत नाही. ब्रिदटश 
याच्याशी सहमत होणार नाहीत आणण दहदं ूतसं घडू 
देणार नाहीत. शातंतेबाबत म्हणायचं तर, मगु्स्लमांमध्ये 
एकजूट नाही अद्याप. आपल्याच पक्षाला बघा ना!   

िारतात लवकर परत या. नतथे 
मगु्स्लमांना तुमच्यासारख्या नेत्याची 
आवश्यकता आहे. खुदा हाकफझ.  

धन्यवाद. खुदा हाकफझ.  



नतसऱ्या गोलमेज पररर्षदेनंतर, इक्बाल स्पनेला गेल.े नतथे मगु्स्लमांनी 700 
वर्ष ेराजय केले होत.े तेथील कोडोबाची मशीद ही जगातील सवाात मोठ्या 
आणण सुंदर मशीदींपकैी एक आहे. अमीर अब्द-अल-्रहमान यानंी एका 
कोसळलेल्या चचावर ही मशीद उिारली होती. मसु्लीम स्पेनमधनू ननघनू 
गेल्यावर मशीद न तोडता त्याच्या आतच एक चचा बनवण्यात आल.े 400 
वर्षाांमध्ये, इक्बाल हे नतथे नमाज पडणारे पदहलेच मसु्लीम होत.े नतथेच 
त्यांनी मग्स्जद-ए-कुताब्द ही कववता भलदहली.   

25 फेिवुारी 1933 रोजी, इक्बाल फं्रदटयर मेलने लाहोरला परतले. लाहोर 
रेल्वे स्टेशनवर हजारो लोक त्यांच ेस्वागत करण्यास जमले होते.  



1934 साली इक्बालची तब्येत ढासळू लागली. त्यामळेु त्यांनी सक्रीय 
राजकारणातून ननवतृ्ती घेतली. पण एक नेता म्हणून त्यांचा प्रिाव 
ओसरला नव्हता. इक्बालच्या पत्नीची तब्येतही खालवत चालली होती. 
इक्बालच ेभमत्र सर रॉस मसूद यांनी इक्बालला उपचारांसाठी िोपाळला 
बोलावले. मसरू हे सर सईद यांच ेनात ूहोते. त्यांची आई इंग्रज होती.   

आरोलयमंत्री म्हणून तमुचं काम 
चांगलं चाललंय. तुमचा मन 

इंग्रज आहे, पण ह्रदय मसु्लीम 
आहे.  

िोपाळमधील प्रभसद्ध हमीदी हॉस्पीटलमध्ये इक्बालवर उपचार करण्यात 
आल.े पण त्याने त्याचं्या प्रकृतीत फारशी सधुारणा झाली नाही. काही 

काळ नतथे रादहल्यावर ते लाहोरला परतले.  



सरदार बगेमची तब्येतही ब्रबघडली होती. त्या आपल्या 
मलुांची काळजी घेऊ शकत नव्हत्या.   

मुननरा, जावेद िांडू 
नका.  

मलुांना इथनू न्या. 
रुलणाला त्रास देऊ नका.  

नको, अस ूदे त्यांना 
इथेच. पण िांडू 

नका दोघं.  

सरदार बेगमच्या तब्येतीत सधुारणा होत नव्हती. शवेटी एक 
ददवस....  

अली बक्ष, अम्माजानला 
काय झालंय?  

जावदे, तुझी अम्माजान 
अल्लाला प्यारी झाली. आता 
नतला कसलाही त्रास नाही.  



अब्बा, डॉक्टरांना सांगा ना, 
अम्माजानला बरं करायला. मी 
नतला पनु्हा त्रास देणार नाही 
आणण जावेदशीसदु्धा कधीच 

िांडणार नाही.  

जावदे, मनुनरा दहमंत ठेवा, बाळांनो.  

सरदार बेगमच्या ननधनानंतर दोन मुलांची काळजी घेण्यासाठी इक्बाल आयाचा शोध 
घेऊ लागले. पण कुणी योलय िारतीय स्त्री त्यांना भमळाली नाही. मग त्यांनी एक 
जमान स्त्री डोरीस अहमद यांना नोकरीवर ठेवले. नतने कौटंुब्रबक वातावरण ननभमाती 
करून मुलांचे चांगले संगोपन केले. नतच्या इच्छेनुसार मुले नतला आपाजान म्हणू 
लागले.  



आपाजान, बघा ककती सुंदर 
बरुखा पाठवलाय मला, 

तायाजान (अता मोहम्मद) ने! 

बरुखा! हे घालणार त?ू तुझ्या 
अब्बांनाच ववचारू.. 

घाल ूदे ना मला, आपाजान! मला 
जावदेला चकीत करायचंय.  

बघा, अता मोहम्मद यांनी मनुनरासाठी 
काय पाठवलंय! बरुखा घालनू बसली 

तर नतचं खेळणं बंद होईल.   

ठीकाय, लगेच काही बरुखा घालायची  
गरज नाही. ती मोठी होईपयांत काळ 
बदललेला असेल. तेव्हा तीच ठरवेल,  
बरुखा घालायचा की नाही त.े  

1937 साली इक्बाल 
हजला जाण्याच्या 

ववचारात होते. पण 
त्यांच्या तब्येतीने साथ 

ददली नाही. त्यांच े
मतू्रवपडं ननकामी झाले 

होत.े त्यांना अस्थम्याचा 
त्रास होत होता आणण 

त्यांनी आवाजही 
गमावला होता. त्यांचा 
ननष्ठावतं नोकर अली 
बक्षने त्यांची चागंली 

काळजी घेतली. त्यांच े
भमत्र नेहमी त्यांना 

िेटायला येत. 20 एवप्रल 
रोजी मनुनरा 

नेहमीसारखंच त्यांच्या 
ब्रबछान्यात येऊन 

त्यांच्या कुशीत भशरली.  

मनुनरा, चल झोपायला. तुझ्या 
अब्बाजींनासदु्धा झोपायचंय.  

पाचच भमननटं, 
आपाजान.  ही आपल्या अब्बाशी 

शवेटचीच 
िेट आहे, असं वाटतंय 

बहुधा दहला.   

21 एवप्रल 1938 रोजी, लाहोरमध्ये इक्बालच ेननधन झाले.   



इक्बालला मगु्स्लमांववर्षयी पे्रम आणण सहानिुतूी होती. पण इतर धभमायांववर्षयी 
त्यांच्या मनात कटुता नव्हती. त्यांच ेमगु्स्लमांबरोबरच दहदं,ू णिश्चन आणण शीख 
भमत्रदेखील होते. त ेपवूाग्रह बाळगत नसत आणण इतरांच्या श्रद्धाचंा आदर करत. 
परंत ुदहदं-ूमसु्लीम याचं्यातील कलहाचा त्यांना क्लेश होत असे. मगु्स्लमांना स्वत:च े
राजय भमळाले तर त ेपनु्हा राजयकारिार करण्यासाठी प्रभशक्षक्षत होतील, असा 
त्यांचा मानस होता. त्यांच्या मत,े इस्लामी तत्वज्ञान स्थायी नव्हते. काळानसुार, 
इस्लामी कायद्यांमध्ये बदल करणे शक्य होते. आपले हे ववचार त्यांनी एका 
लेखातून व्यक्त करताच त्यांच्या ववरुद्ध एक फतवा काढून त्यांना काफीर ठरवण्यात 
आले.  

आपल्या मतृ्यपूवूी इक्बालने काही ओळी भलहून ठेवल्या: 
त ेजुनं गीत पुन्हा कुणी गाईल, की नाही?  
दहजाझची झुळुक पुन्हा वाहील, की नाही? 
या फककराचा प्रवास संपत आलाय आता 

आयुष्याचं गुपीत उलगडण्यास कुणी येईल, की नाही?  

अल्लामा इक्बाल यांची समाधी लाहोर येथील शाही 
ककल्ल्यासमोर बादशाही मशीदीलगत आहे.   

त्यांच्या ननधनानंतरही त्याचं्या कववता मगु्स्लमांच्या मनात उमेद जागवनू जातात. 
इक्बाल सवाांवर प्रेम करत, पण मगु्स्लमांबद्दल त्याचं्या मनात एक ववशरे्ष हळवा 
कोपरा होता. सर सईदसारखंच त्यांनाही, मगु्स्लमांनी केवळ धाभमाक के्षत्रातच नव्हे 
तर आधनुनक भशक्षणातही उत्तम प्रगती करावी, असे वाटे. प्रत्येक मसु्लीम 
सभुशक्षक्षत, सक्षम आणण आत्मववश्वास ूव्हावा अशी त्यांची इच्छा होती. यामळेु 
मगु्स्लमांवर कुणी अन्याय करू शकणार नाही, अशी त्यांची धारणा होती. त े
पाककस्तानच ेराष्ट्रीय कवी होते. रेडडओ आणण दटव्हीवर त्याचं्या कववता बऱ्याचदा 
ऐकवल्या जातात. पण िारतातही त्यांचा आदर केला जातो. त्यांच ेगीत सारे जहााँसे 
अच्छा दहदंोस्ता हमारा अनेकदा िारतात ऐकवले जाते.   

या पसु्तकात इक्बालच्या मळू कववताचं्या ओळी नाहीत. कववताचं्या इंग्रजी 
अनवुादाच्या आधारे त्या ओळींच ेमराठी अनवुाद केलेले आहेत.  




